
Os grupos políticos con representación na Deputación da Coruña (PP, PSdeG-PSOE, 
BNG-Asembleas Abertas, Marea Atlántica, Compostela Aberta e Alternativa dos 
Veciños), presentan a seguinte 
 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA CONTRA A 
EXPULSIÓN DE PERSOAS REFUXIADAS A TURQUÍA 
 
 
O pasado 18 de marzo a Unión Europea e Turquía confirmaron o acordo anunciado 
polo que milleiros de persoas refuxiadas serán deportadas a Turquía, que se converte 
así nun muro de contención e nun enorme espazo de acampamento sen solución nin 
futuro. Europa evita así recibir milleiros de persoas a fuxiren da guerra de Siria ou dos 
conflitos de Irak, Libia, Afganistan ou outros países. Turquía recibe a cambio 6 000 
millóns de euros e importantes vantaxes políticas e económicas. 
 
A contestación a esta crise está a ter gran relevancia, tanto no conxunto de Europa 
como no Estado español e en Galicia, para esixir que se cumpran os acordos 
internacionais no que se refire aos Dereitos Humanos en xeral e ao Dereito de asilo 
especificamente.  
 
Esta crise demanda da nosa acción conxunta, sensible, solidaria e responsable. A 
política de asilo e migración debe ser unha política común no marco da UE, que debe 
contar co compromiso de todos os estados membros, a colaboración cos países de 
tránsito e orixe, e a coordinación con terceiros estados. 
 
O Estado español tamén debe demostrar a súa disposición a contribuír na acción 
conxunta da UE, tanto no compromiso de reasentamento, como nos esforzos para 
definir uns procedementos acordes coa situación e o incremento de fondos 
destinados a este fin. Todo isto no marco do compromiso coa defensa da paz e os 
dereitos humanos  e co cumprimento da legalidade como base para a efectividade de 
todos os dereitos. 
 
Por todo isto, a Deputación da Coruña:  
 
1.- Manifesta a súa oposición ao acordo entre a Unión Europea  e Turquía e a 
calquera outro que estableza expresa ou indirectamente a posibilidade de proceder a 
expulsións colectivas a territorio turco, ou a calquera estado non membro da UE. 
 
2.- Esiximos o cumprimento da legalidade internacional e de respecto aos Dereitos 
Humanos, incluídos os requisitos da lexislación europea de asilo. Esta lexislación ten 
que garantir que exista a certeza de que se respecte o principio de non devolución, 
que as persoas poidan solicitar o estatuto de persoa refuxiada, e no caso de selo, 
recibir protección de acordo á Convención de Xenebra ou con garantías equivalentes 
mediante o dereito interno, o que inclúe tamén o acceso aos dereitos económicos e 
sociais garantidos pola Convención. 
 
3.- Esixe que se reforcen os mecanismos de control sobre o efectivo destino da axuda 
económica a favor das persoas refuxiadas. 
 



4.-Solicita ao Goberno central que se continúe coa posta en marcha, en colaboración 
co resto dos estados membros, de accións necesarias para a efectiva relocalización 
das persoas solicitantes de asilo ou refuxio, en atención aos compromisos adquiridos 
polo Estado español en 2015 no seo da UE.  
 
5.-Solicita ás institucións públicas competentes que se estude unha revisión da 
cantidade de persoas refuxiadas para acoller pola UE en función da evolución da crise 
nos últimos meses. 
 
6.- Demanda que se promova, en liña co solicitado por diversas organizacións non 
gobernamentais e internacionais, o establecemento de vías adicionais seguras de 
chegada e reasentamento das persoas refuxiadas, tales como visados humanitarios, 
reagrupación familiar, bolsas etc. 
 
7.- Considera imprescindible que a  UE axude aos países europeos de recepción e de 
tránsito, asegure vías seguras e legais, aumente operacións de rescate e salvamento 
no mar.  
 
8.- Considera necesario que se promovan no seo da UE, de maneira urxente e 
efectiva, medidas de protección para individuos en risco, especialmente os/as 
menores sen familiares que se encarguen deles/as ou mulleres vítimas de violencia 
sexual ou de xénero. 
 
9.- Demanda que no vindeiro Consello Europeo e no conxunto institucional da UE se 
comunitarice a política de asilo, converténdose así nunha política europea común, e 
que se desenvolva o Sistema Europeo de Asilo. 
 
10.- Esta declaración trasladarase ao presidente en funcións do Goberno español e 
ao presidente da Xunta de Galicia. 
 
 
 
 

 
 


